
ДАСТОВАРДҲОИ СОҲАИ ҲУҚУҚ ДАР ЗАМОНИ 

ИСТИҚЛОЛИЯТ 

Мањз истиќлолият имконият фароњам овард, ки мардуми 

Тољикистон таќдири худро ба даст гирифта, роњи пешрафти минбаъда ва 

сарнавишти ояндаи сарзамини аљдодии хешро мустаќилона интихоб 

намоянд. Ба ин маънї, истиќлолият неъмати бебањо, мояи ифтихор, 

манбаи худшиносї, сарчашмаи нерубахш ва омили бунёдии тањкиму 

таќвияти пояњои давлатдории миллии мо мебошад. 

Эмомалӣ Раҳмон 

 

Бунёди давлати соњибистиќлол барои халќи бузурги тољик аз 

љумлаи дастовардњои беназир дар тўли таърих мебошад, ки натиљаи 

талош, љоннисорињо, иттињод ва фидокорињои ин халќ аст. Расидан ба 

истиќлолияти комили сиёсї, имкониятњои фарохро барои Љумҳурии 

Тоҷикистон дар самти бунёдкорињо, рушд ва созандагї ба миён овард. 

Гуфтан мумкин аст, ки баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, 

марњилаи сифатан нави рушди љамъият ва давлат шурўъ гардид, ки 

Љумҳурии Тоҷикистон дар ин раванд, роњи нави тараќќиётро интихоб 

намуд. Фазои љамъиятї дар ин айём комилан таѓйир ёфта, муносибатњои 

нав ба нав зуњур гардиданд, ки аксарияти онњо барои љомеаи 

Тољикистон љадид буданд. 

ЉумҳурииТоҷикистон дар замони соњибистиќлолии хеш ба 

дастовардњои хеле бузург мушарраф гардидааст, ки ба манфиати давлату 

љомеа ва халќи Тољикистон равона мегарданд. Яке аз дастовардњои 

муњими ин замон, ин бунёди низоми ҳуқуқии миллӣ ва дар замина рушди 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ мебошад. Воќеан, илми ҳуқуқшиносӣ дар давраи 

соњибистиќлолии Љумҳурии Тоҷикистон дар шакл ва фањмиши нав бунёд 

гардида, давра ба давра такмилу рушд ёфтааст. 

Мањз бо шарофати Истиќлолияти давлатї илми ҳуқуқ марњилаи 

сифатан нави рушдро тай намуда, тамоми соҳаҳои қонунгузорӣ 

дигаргунињои бузургеро пушти сар намуданд.  

Ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва таъмини вањдати 

миллиро метавон арзишмандтарин дастовардњои беназири даврони 

соњибихтиёрии давлатї унвон кард. Дар ин замина дар тамоми соњањои 

њаёти давлату љамъият таѓйироти куллї ба вуљуд омаданд. Мањз 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон заминањои устувори бунёди 

давлатдории миллї ва унсурњои њаёти њуќуќии љомеаро асос гузошт. 



Имрӯз ба ҳамагон маълум аст, ки баробарии мавқеияти тамоми 

шохаҳои њокимият кафили устувории асосии ҳуқуқии давлат ба шумор 

меравад. Бояд гуфт, ки таъмини волоияти Конститутсия ва қонун, тақсим 

кардани ҳокимияти давлатӣ ба рукнҳои қонунгузор, иҷроия ва судӣ ва 

фаъолияти муваффақонаи онҳо, ҳамкории мақомоти онҳо, эълом 

доштани бисёр андешии сиёсӣ ва кафолати ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии 

кишвар хеле мустаҳкам гардид. 

Бо итминони комил метавон гуфт, ки Конститусияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шумори бузургтарин дастовардњои Истиқлолияти 

давлатии кишвар қарор дорад, ки халқи моро ба сӯи бунёди ҷомеаи 

навин ҳидоят менамояд. 

Мардуми сарбаланду тамаддунофар ва фарњангсолору бунёдкори 

тољик дар заминаи татбиќи сиёсати хирадмандона, бобарор ва 

њадафмандонаи Асосогузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 

тамоми соњањои хољагии халќимамлакат ба дастовардњои беназир комёб 

шудаанд. Барору муваффаќиятњои њаёти њуќуќии љомеа низ дар ин љода 

мавриди зикри хос мебошад. 

Њанўз дар ибтидои эњёи давлатдории миллї Асосгузори сулњу 

вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон, ки он замон раёсати Шўрои Олии 

мамлакатро ба уњда доштанд, моњияти давлати нави тољиконро чунин 

тавсиф карда буданд: “Давлате, ки мо эљод кардаем ва минбаъд пояњои 

онро мустањкам ва босубот месозем, манфиати инсонро дар маркази 

тамоми фаъолияти хеш гузошта, онро њифз менамояд”. 

Њамин тавр, њуќуќ нахустунсури њама гуна давлат аст, ки бидуни 

он наметавон роњи њамвори тараќќиёти љомеањоро тасаввур кард. 

Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, махсусан баъди қабул 

гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1994 заминаи 

мусоид баҳри рушди илмҳои ҳуқуқшиносӣ фароҳам омад. Дар ин росто 

илми ҳуқуқи конститутсионӣ мавқеи марказиро дар низоми илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ ишғол меномояд.  

Масъалаҳои инкишоф ва рушди илми ҳуқуқи конститутсиониро 

кафедраи њуќуќи конститутсионии Донишгоњи миллии Тољикистон аз 

давраи ташкилёбиаш то кунун мавриди баррасї ќарор додааст. 



Аз ҷониби устодони кафедра адабиёти њуќуќии тањия ва чоп 

гардидаанд, ки ба осон гардидани илмомўзии донишљўёни факултет 

мусоидат менамояд. Ҳамасола адабиёти илмии њуќуќшиносї дар самтњои 

ҳуқуқи конститутсионӣваҳуқуқимаъмурӣ мавриди тањќиќот ќарор дода 

шуда, дар шакли маќолањои илмї-оммавї, монографияњо, китобњои 

дарсї, воситањои таълимї, дастурњои таълимию методї ба донишљуён 

пешнињод карда мешаванд, ки ин раван аз як тараф ба дарки 

њаматарафаи илмњои ҳуқуқи конститутсионӣ ва маъмурӣ аз љониби 

донишљўён мусоидат намуда, аз тарафи дигар ба рушди илмњои мазкур 

дар кишвар оварда мерасонад. 

Боиси сарфарозист, ки аз баракати Истиќлолияти давлатї ва 

шарофати қабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар заминаи 

ташаббусњои созандаву бунёдкоронаи Пешвои муаззами миллат дар 

њаёти иќтисодиву иљтимоии сокинони Ватани мањбубамон рўйдодњои 

муњимму фарањбахш ба вуќўъ пайваста, Тољикистон бо маром пеш 

меравад. 
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